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فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف تطوير خطط اللعب.  

 الدفاعية لالعيب كرة القدم
 حبث جترييب أجري على أكابر فريق وداد مستغامن لكرة القدم

  معهد الرتبية البدنية و الر4ضية جامعة مستغامن     ميم املختار ا.

 

 :ملخص

ط املتعددة يف تطوير اخلطط هدفت الدراسة إىل الكشف عن أمهية استخدام الوسائ     

الدفاعية، حيث افرتض الباحث أن استخدام هذه الوسائط يساهم يف تنمية التصرف اخلططي 

أكابر فريق كرة القدم، عكس االعتماد على املدرب كمصدر وحيد العيب الدفاعي لدى 

ملتمثلة يف للمعرفة. وللتحقق من ذلك اعتمد الباحث على التصميم التجرييب Cلعينة الواحدة وا

العبني أساسني ضمن الفريق، مت تتبعهم يف الدوري  10أكابر فريق الوداد والذي بلغ تعدادهم 

مبعدل ثالثة مقابالت ذهاC وإCY، حيث هدف الباحث من خالل ذلك إىل حتديد جممل 

األخطاء ووضع برcمج مصحح من خالل استخدامه للوسائط بغية استدراك النقائص وتدعيم 

لقوة، ولتحقيق ذلك فقد استخدم الباحث برcمج حتليل املبارYت يف مجع البياcت وفق نقاط ا

ما اتفق عليه اخلرباء ضمن االستمارة احملكمة، وبغية التحقق من النتائج فقد استخدم الباحث 

الطرق اإلحصائية املوالية "ت" للعينات املرتبطة والنسبة املئوية واليت أدلت نتائجها صحة 

ات الباحث، وعلى أساسها فان الباحث يوصي Cستخدام طريقة حتليل املبارYت كأساس افرتاض

علمي يف معاجلة األخطاء كما يقرتح اجراء دراسة أخرى تتناول أمهية الوسائط يف تنمية اللعب 

  اهلجوي.

 اخلطط الدفاعية. برBمج الوسائط املتعددة/ تكنولوجيا التدريب/ الكلمات املفتاحية:
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Résumé En FRANÇAIS: 

La technologie joue un rôle principal dans la fourniture des sources 

d’enseignement et d’entraînement, l’ordinateur un des plus importants moyens 

technologiques utilisés dans ce domaine, corrige les fautes, chacune à part des 

joueurs et contribué à la simplification des plans d’entraînement, on gagne ainsi 

du temps et aboutit à l’amélioration du processus d’entraînement. 

Partant des opinions des chercheurs, Mon expérience théorique ET Celle 

acquise sur le terrain ET l’avis des experts de football en Algérie, on constate que 

les moyens audiovisuels ne sont pas employés dans le domaine de l’entraînement. 

 C’est ainsi que le chercheur a pu déterminer l’objet de son études : 

connaître l’effet de l’utilisateur des moyens technologiques d’analyse scientifique 

sur l’amélioration et le développement des tactiques défensives des footballeurs. 

Mots clés : technologies d’entrainments / les programmes interactive / 

Tactique -défensive 

 

Abstract : 

     Technology plays a principal role in providing sources teaching and 

training,the computer is one of these important technological tools used in this 

domain it corrects the mistakes of each player and contribute in simplifying the 

training programmes and like this we can gain time and helps in the development 

of training processus. 

Unfortumately i discovered that the audiovisual tools are mot used in 

training,this is what i noticed in my theoric experience,from searchers opinions 

and experts of algerian football. 

This is way the searcher determine that the results of his research are reconizing 

the effect of using technological tools in scientific analyses in the amelioration 

and developmnt of tactic defensive of footballers. 

Key words :training technologies/interactive programmes/tactic-

defensive 
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  مقدمة: -1

تعترب كرة القدم اللعبة األكثر شعبية على وجه األرض، تطورها وشعبيتها مل يكوc وليد      

الصدفة بل كان cتج عن أحباث وتفاعل علوم خمتلفة كعلم النفس، التدريب الرYضي، علم 

احلركة، االجتماع والتشريح...إخل من العلوم اليت سامهت يف الرفع من مقدرة الالعب 

والفنية والنفسية والذهنية معتمدة على أسس علمية للوصول Cلالعب إىل الفورمة الفسيولوجية 

  الرYضية.

إن كرة القدم احلديثة تتطلب من الالعبني إعدادا بدنيا ومهارY ونفسيا وخططيا عاليا،      

لغرض إحداث الفارق وحتقيق التفوق، ومنه يتطلب من الالعبني تنظيم جيد وحسن التمركز فوق 

 يدان لغرض تسهيل املهام بني الالعبني وتشديد اخلناق على اخلصم من أجل حتقيق االنتصارامل

. واملدرب الناجح هو املدرب املتمكن واملّلم )173، ص 2008(حسن السيد أبو عبده: 

مبجال علم التدريب احلديث الذي يعمل على حسن توجيه األداء اجلماعي لالعبني خالل 

تمام بضرورة إتقان مهاراµم احلركية واخلططية املطبقة خالل التدريبات، املبارYت، وذلك Cاله

). 45- 44، ص 1999لغرض الرفع من مستوى األداء أثناء املباراة (عادل عبد البصري علي: 

واإلعداد اخلططي هو حمصلة الستغالل كافة أنواع اإلعداد سواء بدنية، مهارية أو نفسية لالعبني 

 ½دف إكساب الالعبني املعلومات واملعارف والقدرات اخلططية املختلفة، خالل املوسم التدرييب

وإتقاÀا Cلقدر الكايف الذي ميكنهم من حسن التصرف يف خمتلف املواقف املتغرية أثناء املباراة 

). أصبح التخطيط يف جمال 102، ص 1989(طه إمساعيل، عمرو أبو اÁد، إبراهيم شعالن: 

ديث ضرورY وهاما يف إعداد الالعبني إعدادا متزc ومتكامال يف مجيع التدريب الرYضي احل

ولضمان تدريب cجح وفعال كان من الضروري  النواحي البدنية، املهارية، النفسية واخلططية.

على املعنيني بشؤون كرة القدم إتباع أحسن الطرق وأجنحها، واإلملام Cملبادئ األساسية لعلوم 

ص املراحل العمرية (أصاغر، أشبال وأواسط) واالعتناء ½م وتطوير التدريب ومعرفة خصائ

إمكانياµم البدينة، املهارية، النفسية واخلططية Çسلوب علمي صحيح لغرض الرفع من مستوى  

). ال بد 187، ص 1994كرة القدم اجلزائرية وحتقيق النتائج اجليدة مستقبال (مفيت إبراهيم: 

ساسيا يف توفري مصادر التعليم والتدريب املتعددة، حبيث ال يكون أن تلعب التكنولوجيا دورا أ
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املدرب هو املصدر الوحيد للعملية التدريبية، وإمنا تشرتك الوسائط املتعددة اليت تعتمد على 

الكمبيوتر، وشبكات االتصال للتعلم عن بعد، وهذا ما يتطابق مع ما جاء به                         

)، والكمبيوتر أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوجيا التعليم 78، ص 1998اليمني: (أبو داوود عبد 

والتدريب احلديثة حيث يستطيع الالعب التفاعل معها، حيث متده Cلتغذية الراجعة الفورية كما 

أÀا تشد انتباهه من خالل استخدام بعض املثريات الصوتية والبصرية، اليت تتفق مع استجابة 

، 1997(أبو العال عبد الفتاح:  1986وخطط املدرب نقال عن بالتونوف الالعب ألهداف 

) وكذلك يعمل الكمبيوتر على تصحيح أخطاء الالعب كال على حده، ويسهم يف 14ص 

 تسهيل وتبسيط خطط التدريب واختصار الوقت مما يساعد على االرتقاء Cلعملية التدريبية.

  )119، ص 2000(عبد احلميد شرف: 

  مشكلة: -2

اليوم كرة القدم تفرض على الالعبني واجبات ومهمات حركية كثرية، وجهد بدين كبري ودقة      

الرتكيز، أثناء املبارYت لغرض حتقيق النتيجة، ومع تطور طرائق التدريب وخطط اللعب اضطر 

ططية، املدربني إىل إعداد الالعبني إعدادا متكامال من النواحي البدنية، املهارية، النفسية واخل

لتنفيذ هذه الواجبات بفاعلية وإجيابية أفضل وخاصة الواجبات اخلططية الدفاعية. واملتأمل 

واملتتبع ملستوى كرة القدم اجلزائرية عرب Òرخيها، يالحظ منذ الوهلة األوىل ذلك التذبذب وعدم 

  االستقرار يف املستوى.

املدربني، واخلرباء املعنيني بشؤون كرة وعند قيامنا مبجموعة من املقابالت واالستفسارات مع      

القدم، حول طرق التدريب املستخدمة لتنمية اجلانب اخلططي عند العيب كرة القدم بصفة 

عامة، ومدى استخدام الوسائل السمعية البصرية كالفيديو مثال لتحسني اخلطط الدفاعية بصفة 

  خاصة.

ورة العشوائية اليت ينتهجها املدربون ولقد عكست إجاCت هؤالء اخلرباء واملعنيني الص     

لتخطيط تدريباµم، Cإلضافة إىل جهلهم ألساليب وطرق التدريب احلديثة، Cإلضافة إىل عدم 

توظيفهم للوسائل السمعية البصرية يف جمال التدريب، ومن خربة الباحث امليدانية كالعب 

ميدان دفاعي، فإنه يتفق مع أساسي يف فريق وداد مستغامن لكرة القدم أكابر وكالعب وسط 
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) و(cصر عبد القادر: 5، ص 2004)، (بن قوة علي: 4، ص2006(منصور بلكحل: 

) أن كل ما نشاهده من أخطاء الالعبني واألخطاء الدفاعية املتكررة cتج عن 7، ص 2006

 عدم مناسبة أساليب التدريب املتبعة يف تطوير اخلطط الدفاعية، كما يتفق الباحث مع (أبو

) أن املدرب اجلزائري يعتمد على التقدير بدل التقومي 78، ص 2000داوود عبد اليمني: 

احلركي يف بناء الربامج التدريبية، ومنه يرى الباحث أن مثل ذلك ال يتم إال Cستخدام الفيديو 

والكمبيوتر كوسائط متعددة لتحليل املبارYت، لغرض توضيح خطط اللعب وتقييم األداء والرفع 

مستوى الالعبني، حيث متدهم Cلتغذية الراجعة الفورية من خالل اكتشاف األخطاء يف  من

األداء والعمل على تصحيحها، وحتسني التكتيك اخلططي وتطويره، وعدم االقتصار على الطرق 

التقليدية للعملية التدريبية. ومن هذا املنطلق ومواكبة للتقدم العلمي يف استخدام الوسائل 

ة احلديثة يف جمال تطوير التفكري اخلططي لالعيب كرة القدم قد رأى الباحث القيام التكنولوجي

  ½ذا البحث.

كل هذه األسباب جعلت الباحث حياول حل هذه اإلشكاليات وذلك من خالل طرح    

  التساؤالت التالية:

  كرة القدم؟. هل حتليل املبارYت Cستخدام الوسائل السمعية البصرية يرفع املستوى عند العيب  1

. هل اإلعداد الذهين اجليد لالعبني يف اجلانب اخلططي الدفاعي (فردي، مجاعي) يساعد يف 2

 حتقيق النضج التكتيكي؟

. هل ميكن احلد من خطورة حاالت اللعب اهلجومية الثابتة على اجلانب الدفاعي للفريق من 3

 خالل دراسة االحتماالت العلمية اخلاصة Cلتكتيك الدفاعي؟

  أهداف البحث: -3

  يهدف هذا البحث املقام على العيب كرة القدم فريق وداد مستغامن جهوي غريب إىل:     

. التحليل العلمي للجوانب اإلجيابية والسلبية للتكتيك الدفاعي لالعبني Cستخدام الوسائط 1

  املتعددة (الفيديو والكمبيوتر) ألغراض التالية:

  الدفاعي الفردي واجلماعي لعينة البحث. إتقان وتطوير التكتيك اخلططي - أ
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التشخيص العلمي لنقاط القوة والضعف لتحسني التكتيك الدفاعي يف حاالت اللعب  - ب

  الثابتة (ضربة زاوية، رمية جانبية، ضربة حرة مباشرة وغري مباشرة..).

باراة يف  . تصميم برcمج وسائط متعددة مقرتح Cستخدام تكنولوجيا التحليل العلمي الفين مل2

  كرة القدم. 

. التعرف على أثر استخدام الوسائل التكنولوجية للتحليل العلمي يف حتسني وتطوير اخلطط 3

  الدفاعية لالعيب كرة القدم.

  يفرتض الباحث: فروض البحث: -4

. استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، يعمل على حتديد نقاط القوة والضعف، ويساعد 1

  ط اللعب الدفاعية.على تطوير خط

. الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط املتعددة يف حتليل املبارYت، يؤثر إجيابيا على 2

  تطوير التفكري اخلططي الدفاعي لالعيب كرة القدم.

. دراسة حاالت الّلعب اهلجومية الثابتة للمنافس واحتماالµا الدفاعية، تساعد على ارتكاب 3

  عية ممكنة خالل املبارYت واحلد من تلقي األهداف.أقل أخطاء دفا

  أمهية البحث: -5

يعتمد هذا البحث على حتليل اجلانب اخلططي عند العيب كرة القدم Cستخدام الوسائل  - 

  السمعية البصرية احلديثة بصفة عامة، واجلانب اخلططي الدفاعي بصفة خاصة.

عف للتكتيك الدفاعي الفردي واجلماعي، ويعمل على التشخيص العلمي لنقاط القوة والض - 

  Cإلضافة إىل اقرتاح حلول مناسبة لكل حالة على حدى.

كما يقوم هذا البحث بتوظيف التكنولوجيا احلديثة، يف حتليل املبارYت والوقوف على جمرYت   - 

اخلططية اللعب الدفاعية الثابتة واملتحركة لالعبني، ومعاجلتها لتحقيق النضج التكتيكي والكفاءة 

  للمدافعني.
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  التعاريف ملصطلحات البحث: -6

هو عبارة عن تنظيم متكامل، يضم الالعب واألجهزة واألفكار، تكنولوجيا التدريب:  - 6-1

واألداء وأساليب العمل واإلدارة، حيث تعمل مجيعها داخل إطار واحد لرفع كفاءة العملية 

  .)12، ص 1999 (الغريب زاهر:التعليمية والتدريبية وتطويرها. 

هو آلة ملعاجلة املعلومات والبياcت احلسابية، وفق نظام إلكرتوين الكمبيوتر:  -6-2

  وCستخدام لغة خاصة، وهذه اآللة تستطيع تنفيذ العديد من األوامر بسرعة فائقة.

برcمج حاسب آيل متعدد الوسائط، يتضمن عروضا لفظية برBمج الوسائط املتعددة:  - 6-3

مؤثرات صوتية ومرئية تتكامل مع بعضها يف شرح اخلربات  - متحركة - صور àبتة –ة وغري لفظي

اليت تتعلق بتعلم خطط التدريب فردY ومجاعيا (حتركات)، تتوقف على عدة نقاط أمهها اختاذ 

(شعبان عبد العزيز خليفة:  القرار الصحيح املناسب للموقف اخلططي الذي يتعرض له الالعب.

لوسائط املتعددة هي جمموعة من الوسائل، كالفيديو والكمبيوتر، هذا . وا)18، ص 2006

األخري الذي يعمل كربcمج حاسب آيل يساعد املدرب يف برجمة البياcت، وإعطاء النسب 

  الدقيقة والتحليل العلمي الفين لبياcت املباراة وتقييم االختبارات.

هارية، والنفسية والذهنية لالعيب الفريق، حماولة استخدام املميزات البدنية واملاخلطط:  - 6-4

من خالل حتركات هجومية أو دفاعية طبقا لظروف املباراة، يهدف اىل احلد من مميزات الفريق 

املنافس واالستفادة من نقاط ضعفه لتحقيق الفوز للفريق يف إطار قانون كرة القدم. وهناك 

ثناء املباراة واليت ينفذها العبو الفريق تعريف آخر للخطة هي "فن التحركات املدروسة قبل أو أ

  خالهلا وتكون هلا أهدافا دفاعية أو هجومية"

يعين احلالة اليت يكون عليها العبو الفريق حينما يفقد الكرة، سواء كان ذلك الدفاع:  - 6-5

بعد إÀاء اهلجوم الذي كانوا ينفذونه على مرمى الفريق املنافس أو حينما يتمكن العبو الفريق 

 ملنافس من االستحواذ على الكرة، أو بفقدها من أحد العيب الفريق أو خروجها خارج امللعب.ا

  .)29، ص 1994(مفيت إبراهيم:
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هي عبارة عن تكوين دفاعي بني العبني أو أكثر، يقومون مبجموعة اخلطط الدفاعية:  - 6-6

الفريق املنافس ½دف من اإلجراءات يف أي مكان من امللعب، حينما يفقدون الكرة وميتلكها 

إفشال هجمات الفريق املنافس وختطيطه يف النجاح يف إحراز هدف، ويتطلب الدفاع اجليد 

إتقان الالعبني لألداءات املهارية والتكتيكية الدفاعية وتنفيذها بصورة منظمة وسريعة وcجحة 

  )176،  ص 2001(حسن السيد أبو عبده:  بني خطوط اللعب املختلفة.

  ات املشاxة:الدراس -7

  : 1996دراسة أبوداوود عبد اليمني  - 7-1

أثر الوسائل السمعية البصرية (فيديو) على تعلم املهارات األساسية يف املدرسة «بعنوان      

  رسالة دكتوراه غري منشورة. » اجلزائرية لكرة القدم

ميكن اعتمادها يف يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة الطريقة الصحيحة والناجحة اليت      

تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم بواسطة الوسائل السمعية البصرية مستعمال الفيديو  

  كوسيلة.

  العبا مبتدç (املرحلة األوىل) مبدارسة كرة القدم اجلزائرية. 120وقد مشلت عينة البحث 

ساسية بواسطة التغذية واستنتج الباحث أثناء سري التجربة سهولة يف اكتساب املهارات األ     

  الراجعة عن طريق الفيديو.

أما التوصيات فركز الباحث على اجلوانب التعليمية والرتبوية وµيئة الالعبني نفسيا،      

للمشاركة الفعالة يف التطبيق واملشاهدة، مع فتح فروع متخصصة يف الوسائل السمعية البصرية 

إضافة إىل فتح فروع خاصة Cإلعالم الرYضي، كما  يف قسم ما بعد التدرج Cملعاهد اجلامعية،

أوصى أن يكون الدخول إىل مدارس كرة القدم اجلزائرية يف سن السادسة، وهو سن الدخول إىل 

  املدرسة األساسية، وقسم مراحل التعلم يف مدرسة كرة القدم إىل ثالث مراحل:

  سنة. 12إىل  11من  -   سنوات. 10إىل  9من  -   سنوات. 8إىل  6من  - 

صبان حممد  - 7-2    :1996دراسة 

رسالة » البصرية (الفيديو) على مستوى تعلم السباحة احلرة - أثر الوسائل السمعية «     

  ماجستري.



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

56 

يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة أمهية الوسائل السمعية البصرية املتمثلة يف الفيديو،      

  احة احلرة.واعتمادها كوسيلة مهمة وcجحة يف تعلم السب

تلميذ من مدرسة ابن خلدون األساسية مبستغامن، ترتاوح  50وقد مشلت عينة البحث      

  سنة. 12 – 9أعمارهم ما بني 

البصرية (الفيديو) أثناء عملية تعلم  –واستنتج الباحث أن استخدام الوسائل السمعية      

  لالنتباه. السباحة احلرة، تساعد على تطوير مستوى السباحني بشكل ملفت

البصرية - وأهم التوصيات اليت قدمها الباحث االهتمام Cستخدام الوسائل السمعية     

(الفيديو) يف عملية التعلم والتدريب، Cإلضافة إىل تكوين إطارات يف املدارس الرYضية خمتصة 

  البصري، مع ختصيص قاعات العرض واإلعداد النظري يف خمتلف الرYضات. -يف السمعي

  :2005بلكحل خالد  -دراسة مسالييت خلضر - 7-3

» دور الوسائل التعليمية "الكمبيوتر" يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم«     

  شهادة ليسانس.

يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة أمهية ودور الوسائل التعليمية متمثلة يف الكمبيوتر،      

  ارات األساسية يف كرة القدم.ومدى èثريها على تعلم بعض امله

العب من فريق احتاد سيدي خلضر لكرة القدم براعم مقسمني  40وقد مشلت عينة البحث      

  إىل جمموعتني.

واستنتج الباحث أن للكمبيوتر دور فعال واجيايب يف إطار تعلم بعض املهارات األساسية يف       

لتدريب يف تعلم بعض املهارات األساسية يف  كرة القدم، وCإلضافة لكونه وسيلة مكملة لطرق ا

  كرة القدم.

وأوصى الباحث ضرورة إدراج استعمال الكمبيوتر ضمن حمتوYت املنهج التدرييب الرمسي،      

وكذا إجراء حبوث علمية يف نفس الصياغة ملختلف املراحل العمرية من جهة وخمتلف 

 التخصصات الرYضية من جهة أخرى.
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  :راسات السابقةتعليق على الد -8

من خالل ما قام به الباحث من قراءات واستطالع لنتائج وتقارير األحباث السابقة      

واملرتبطة مبوضوع الدراسة، متكن من استخالص أهم الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة واليت مت 

  االستعانة ½ا يف الدراسة وقد راعى الباحث اختيار ما هو متاح من إصدارات.

وقد استفاد الباحث من حتليل هذه الدراسات من حيث املنهج املستخدم، وهو املنهج      

التجرييب والوسائل واألدوات املستخدمة يف مجع البياcت كتحليل املبارYت واالختبارات 

املستهدفة من البحث، وكذلك يف طريقة بناء الربامج املقننة اليت تسمح بتطوير وحتسني التفكري 

خلططي الدفاعي األساسية Cستخدام الطرق والوسائل احلديثة كوسائط متعددة (الفيديو واللعب ا

  والكمبيوتر) يف عملية تدريب وإعداد اخلططي لالعيب كرة القدم.

وخالصة القول فإن من خالل الدراسات السابقة واملرتبطة، متكن الباحث من االستفادة يف      

احلالية، كما مت االستفادة من اإلجراءات املستخدمة يف تلك تشكيل إطارا نظرY ملوضوع الدراسة 

  البحوث كاملنهجية، اختيار العينات، أدوات البحث...إخل.    

  إجراءات البحث امليدانية: -9

استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته مع اإلشكالية قصد الدراسة منهج البحث:  - 9-1

) أن "املنهج التجرييب هو أقرب 107، ص 1995حيث يؤكد (عمار بوحوش حممد ذنيبات: 

مناهج البحوث حلل املشاكل Cلطريقة العلمية، والتجربة سواء مت يف امللعب أو يف القاعة أو جمال 

آخر هو حملاولة التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية Cستثناء متغري واحد يتناوله 

 الباحث Cلدراسة".

  هة الغربية (بطولة ما بني الرابطات) لكرة القدم أكابر.فرق اجل: ا�تمع -9-2

  العيب فريق وداد مستغامن لكرة القدم أكابر.     العينة: -9-3 

  :جماالت البحث -10

متثلت عينة املختربين الذين استهدفهم البحث يف العيب فريق وداد ا�ال البشري:  -10-1

سنة والذي بلغ  23توسط عمري قدره ) لكرة القدم من صنف األكابر مبWAMمستغامن (

  العبني أساسيني ضمن املقابالت املسجلة. 10عددهم 
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  أجنز البحث يف: ا�ال املكاين: -10-2

  * مالعب كرة القدم اليت تقام فيها املبارYت داخل وخارج مستغامن.

  ).WAM* حتليل املبارYت مت يف مقر cدي وداد مستغامن (

يب يف مالعب كرة القدم مبستغامن من امللعب الكبري للفريق واملالعب * مت تطبيق برcمج التدر 

 اجلوارية وقاعة متعددة الرYضات.

  لقد امتدت فرتة العمل التجرييب على مرحلتني أساسيتني مها:ا�ال الزماين:  -10-3

 2006سبتمرب  10متثلت يف إجناز التجربة االستطالعية واليت امتدت من املرحلة األوىل:  -

واليت تزامنت مع فرتة بداية مقابالت البطولة، وتضمنت هذه املرحلة  2006أكتوبر ، 20إىل  

  اخلطوات التالية:

* فرتة إعداد مقابالت واستفسارات مع مدربني ومسؤولني يف جمال التدريب التخصصي لالعيب  

  كرة القدم أكابر للمستوYت العليا.

عداد الذهين والتفكري اخلططي الدفاعي بربcمج * فرتة البحث يف إعداد برcمج تدرييب لإل

الوسائط املتعددة، وهو برcمج حاسب آيل متعدد الوسائط يتضمن برجمة عدة أسئلة لالعيب 

ثواين، مث معرفة نسب اإلجاCت الصحيحة  5بصور àبتة ومتحركة لإلجابة عنها يف وقت حمدود 

  اخلاصة بكل العب.

  ج التدرييب اخلاص Cخلطط الدفاعية Cلوسائل السمعية البصرية.* فرتة البحث يف إعداد الربcم

  * فرتة إعداد االختبارات املهارية واخلططية لعينة البحث اليت ستقام عليهم التجربة.

 16متثلت هذه املرحلة يف تطبيق جتربة البحث األساسية، حيث امتدت من املرحلة الثانية:  -

  .2011مارس  30إىل  2010نوفمرب 

مبارYت متتالية يف مرحلة املنافسة   3وخالل هذه الفرتة الزمنية، مت إجراء حتاليل لـ      

  .2010 – 11 – 30إىل  2010 – 11 – 16كاختبارات قبلية من 

أشهر من منافسات البطولة،  04) املبارYت البعدية، فقد متت بعد قرابة 03أما حتليل (     

  2011 – 03 – 30إىل  2011 – 03 – 15وكانت بشكل متتايل أي من 

  املوايل يوضح رزcمة العمل امليداين للباحث مع عينة البحث: 1واجلدول رقم 
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  ) يوضح رزBمة حتليل املبار4ت القبلية والبعدية1جدول رقم (

  الفرتات

  املقابالت

  �ريخ حتليل

  املبار4ت القبلية
  

  الفرتات

  املقابالت

  �ريخ حتليل

  املبار4ت البعدية

  قابلة األوىلامل

WAM - CRT  
    2010نوفمرب  16

  املقابلة األوىل

WAM - 

OMA  

  2011مارس  15

  املقابلة الثانية

OMA - WAM  
    2010نوفمرب  23

  املقابلة الثانية

ESM - WAM 
  2011مارس  22

  املقابلة الثالثة

WAM - ESM  
    2010نوفمرب  30

  املقابلة الثالثة

WAM - 

GCM  

  2011مارس  29

  

  اسة الرئيسية:الدر  -11

  مرحلة تصوير املبار4ت: -11-1

بعد أن قام الباحث يف اخلطوة السابقة بتحليل ومناقشة نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة      

Cملدربني والالعبني، تناول الباحث يف اخلطوة الثانية تصوير املبارYت، حيث استخدم الباحث 

، 03) وعددها Numériqueريات من نوع (أجهزة الفيديو واملتمثلة يف أحدث الكام

الكامريا األوىل مركزية من النوع الكبري موقعها يف منتصف امللعب، أما الكامرتني األخرى من 

) يسهل التنقل ½ا ومحلها فموقعها يف طريف Digital Numériqueالنوع الصغري (

  امل.امللعب، ومهام هذه الكامريات متشابه يف تصوير شريط املباراة Cلك

كما استعان الباحث بفريق خمتص هلم خربة يف جمال التصوير، وسبق هلم وأن تعاملوا مع       

مبارYت كرة القدم، كما استعان الباحث بفريق عمل مساعد متكون من أساتذة واملدربني ال 

سنوات تدريب لغرض التحليل املوضوعي للجوانب الدفاعية لالعبني الثابتة  03تقل خربµم عن 

املتحركة وتشخيص نقاط القوة والضعف للتكتيك الدفاعي بعد حتضري بطاقات فنية لكل و 

  العب.
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قبل تصوير املباراة الرمسية، قام الباحث مع املختصني وفريق العمل من تصوير مباراة ودية      

) وسريع غليزان، للوقوف WAMجتريبية واليت جرت مبلعب مستغامن بني فريق وداد مستغامن (

الصعوCت اليت قد تواجه الباحث سواء يف طريقة التصوير أو كيفية حتليل جمرYت الّلعب على 

الدفاعية املوجهة للقياس الفعلي املستهدف من البحث، كما نظم معهم لقاء عمل قبلي مت فيه 

الشرح املفصل لكل جمرYت وطرق التحليل، مع العرض النموذجي ألكثر من مرة وخاصة بعد 

  ملقابلة التجريبية.إÀاء شريط ا

بعد انتهاء من شريط املقابلة الودية، مت توظيف جمرYت اللعب وبياcت املباراة على جهاز      

الكمبيوتر املتعدد الوسائط لتشخيص األهداف املراد تقييمها من الصور الثابتة واملتحركة، 

  ى جهاز الرسم على احلائط.ومعاجلة البياcت احلسابية وفق النظام اإللكرتوين، وطريقة عرضها عل

مبارYت متتالية يف  3بعد ضبط املتغريات السابقة، قام الباحث Cلدراسة األساسية بتصوير      

مرحلة املنافسة كاختبارات وحتاليل قبلية، وبعد تطبيق الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائل 

مبارYت متتالية يف  3مت إعادة تصوير أشهر  4السمعية البصرية أو الوسائط املتعددة وبعد 

  مرحلة املنافسة كاختبارات وحتاليل بعدية.

  مرحلة حتليل املبار4ت: -11-2

بعد إÀاء من تصوير شريط كل مباراة، حياول الباحث مع فريق العمل يف التحليل بعد مجع      

واجلماعية، وهذا من  جمموعة من االختبارات مقننة لقياس اجلوانب اخلططية الدفاعية الفردية

جمموعة مصادر ومراجع علمية Cلعربية واألجنبية، مع االستعانة بشبكة االنرتنت، وCلتنسيق مع 

مت ترشيح سبعة اختبارات لتقييم القدم،  بعض األساتذة والدكاترة واملدربني املختصني يف كرة

طريق هذه االختبارات  األداء املهاري الدفاعي والرتكيز على اجلانب اخلططي الدفاعي، وعن

ميكن تسجيل أو اكتشاف األخطاء املرتكبة والتشخيص العلمي لنقاط القوة والضعف للتكتيك 

الدفاعي الفردي واجلماعي، حيث يتم تسجيل عدد النقاط أو احملاوالت الصحيحة أو الفاشلة 

  حتليلها. لكل اختبار، وتقييم أداء الالعب يف مجيع االختبارات لكل املقابالت اليت يتم

  وتنقسم املالحظة املوضوعية لتحليل املباراة إىل ثالثة أنواع هي:

  . مالحظة وحتليل أداء العب معني.1
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 . مالحظة وحتليل أداء جمموعة من الالعبني.2

  . مالحظة وحتليل الفريق Cلكامل.          3

  قييم االختبارات هي كاأليت:والنقاط األساسية اليت جيب الرتكيز عليها عند حتليلنا للمباراة قبل ت

  * اخلطط الدفاعية العامة (األساسية).

  دفاعيا وهجوميا. 1ضد  1* الرتكيز على موقف 

  * الرقابة يف الدفاع.

  * تنظيم الدفاع يف مواقف اللعب املختلفة (مراكز اللعب).

  * الكرات الثابتة.

  * مصيدة التسلل.

   قيد التحليل:  االختبارات -11-3

          )Analyse Technico – Tactique defensive en 

Football.htm(ريخÒ بال ،  

  اختيار املوقع املناسب -1

 حتليل الفردي لالعب         املهامجة وتشتيت الكرة         -2

 الضغط الفردي. -3

 مراقبة رجل لرجل -4

 مراقبة املنطقة -5

 مصيدة التسلل -6

  الدفاع عن املواقف الثابتة -7

  بار:األسس العلمية لالخت -12

لقد وقع اختيار الباحث على برcمج الدرة فيش كونكت املعروف úمكانيته يف حتليل      

املقابالت، حيث يضم هذا الربcمج مجيع طرق تقييم اليت سبق التطرق إليها، وهو من الربامج 

العاملية املتصدرة يف التحليل احلركي وبطريقة عرض املقطع وإعادته على جمموع األساتذة 

كمني، حيث مل جيد الباحث أي فرق بني بياcت احملكمني وعليه يشري الباحث أن الربcمج احمل

ر��تحلیل الفرد� والجماعي للف  
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يتميز بصدق وموضوعية وبدقة عالية يف عرض وتبطئه املهارة وقدرة استدراكها زائد التدوين يف 

   سجل ورقة اكسال.

  الوسائل اإلحصائية: -13

 الحنراف املعياري/اختبار الداللة (ت)استخدم الباحث: النسبة املئوية/املتوسط احلسايب/ا 

من خالل فرضيات البحث وطريقة الداللة اإلحصائية عرض وحتليل نتائج البحث:  -14

  يشري الباحث اىل نتائج التجربة ضمن اجلداول املوالية:

 عرض وحتليل نتائج اختبار الضغط الفردي: -14-1

  

حملسوبة واجلدو 06اجلدول رقم    لية يف اختبار الضغط الفردي لعينة البحث: يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

ت   املعياري

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

-(ن

1(  

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  7.42  3.66  2.98  17.60  11.70  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  4.56  2.59  3.13  8.40  11.60  الفاشلة

 

للمحاوالت  4.56للمحاوالت الناجحة و 7.42احملسوبة فقد بلغت  Tإن قيمة 

، ودرجة احلرية 0.05عند مستوى الدالل  2.22اجلدولية املقدرة بـ  Tالفاشلة ومها أكرب من 

، ممّا يدل على أن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يوجد بينهما فرق معنوي وهو 9

دي. وهذا راجع إىل تركيز الباحث يف الربcمج املقرتح على تطوير مهارة لصاحل االختبار البع

الضغط الفردي، من خالل استخدام األجهزة السمعية البصرية يف حتليل هذه املهارة لغرض 

القضاء على نقاط الضعف اليت تتميز ½ا، وتسهيل تطبيقها ميدانيا من قبل الالعبني úجيابية 

 يبية املعتمدة األخرى.مقارنة مع الربامج التدر 
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  عرض وحتليل نتائج اختبار رقابة املنطقة: -14-2

حملسوبة واجلدولية يف اختبار رقابة املنطقة لعينة البحث07اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

ت   املعياري

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

-(ن

1(  

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  الناجحة
30.5

0  
40.60  15.69  18.35  6.25  

9  0.05  2.22  

  دال

  الفاشلة
24.1

0  
  دال  5.95  3.18  6.98  11.90

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب من  5.95للمحاوالت الناجحة و 6.25احملسوبة  Tأن        

T ) وهذا يعين وجود 9احلرية  ، ودرجة0.05) وهذا عند مستوى الداللة 2.22اجلدولية ،

فرق معنوي بني نتائج االختبار القبلي والبعدي، وهذا الفرق دال إحصائيا بني املشاهدتني 

ولصاحل االختبارات البعدية. ونفسر هذا بتأكيد الباحث يف برcجمه املقرتح يف حتسني وتطوير 

  ية لتكوين دفاع قوي.   مهارة رقابة املنطقة Cستخدام الفيديو Cعتبارها الركيزة األساس

  عرض وحتليل نتائج اختبار رقابة رجل لرجل: -14-3

حملسوبة واجلدولية  يف اختبار رقابة رجل لرجل لعينة البحث08اجلدول رقم    .: يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  لةالدال  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  8.62  20.56  19.19  48.10  37.00  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  6.22  5.90  7.10  14.90  28.00  الفاشلة

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب  6.22للمحاوالت الناجحة و 8.62احملسوبة  Tأن قيمة      

، وهذا يدل على 9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية املقدرة بـ Tمن 

وجود فرق معنوي بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي وهو لصاحل االختبار البعدي. وهذا 
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راجع إىل إعطاء الباحث أمهية Cلغة هلذه املهارة يف بناء برcجمه، لغرض احلد من خطورة 

  املهامجني وCلتايل حتصني اجلانب الدفاعي للفريق. 

  :رض وحتليل نتائج اختبار املهامجة وتشتيت الكرةع -14-4

حملسوبة واجلدولية يف اختبار املهامجة وتشتيت الكرة لعينة 09اجلدول رقم  : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  البحث

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  يقبل  بعدي  قبلي

  4.30  8.21  9.46  36.50  30.70  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  7.62  4.70  4.21  11.60  20.20  الفاشلة

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب من  7.62للمحاوالت الناجحة و 4.30احملسوبة  Tأن قيمة 

T يعين أن الفرق  ، وهذا9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية املقدرة بـ

بني االختبار القبلي والبعدي هو فرق معنوي ودال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. وهذا 

لتأكيد الباحث على أمهية التطرق لنقاط قوة وضعف مهارة املهامجة، وتثبيت الكرة أثناء حتليل 

  عاباملبارYت من خالل االنتقال من السهل إىل الصعب لغرض تسهيل عملة االستو 

  عرض وحتليل نتائج اختبار اختيار املوقع املناسب: -14-5 

حملسوبة واجلدولية يف اختبار اختيار املوقع املناسب لعينة 10اجلدول رقم  : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  البحث

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  بليق

  7.86  27.02  24.92  71.20  53.60  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  6.93  8.17  10.33  21.50  33.40  الفاشلة

احملسوبة ½ا قدرت  Tأما الفاشلة فقيمة  7.86احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tأن قيمة 

، 9ودرجة احلرية  0.05الداللة ) عند مستوى 2.22اجلدولية ( Tومها أكرب من قيمة  6.93بـ

وهذا يعين وجود فرق معنوي بني االختبارين القبلي والبعدي وهو دال إحصائيا لصاحل االختبار 
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البعدي. وهذا راجع إىل أمهية مهارة اختيار املوقع املناسب يف حتصني اجلانب الدفاعي ألي 

  Cلدور الدفاعي بشكل إجيايب. فريق، وتعترب وسيلة دفاعية فعالة يتطلب إتقاÀا لغرض القيام

  عرض وحتليل نتائج اختبار مصيدة التسلل: -14-6

حملسوبة واجلدولية يف اختبار مصيدة التسلل لعينة 11اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  3.27  1.25  0.70  1.30  0.60  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  3.25  0.70  1.25  0.40  1.30  الفاشلة

 Tومها أكرب من  3.25أما الفاشلة فقدرت بـ 3.27احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tان قيمة 

ذا يدل على أن نتائج ، وه9ودرجة احلرية  0.05) عند مستوى الداللة 2.22اجلدولية (

االختبار القبلي والبعدي يوجد بينهما فرق معنوي دال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. 

وهذا راجع إىل استخدام الباحث للطريقة التحليلية احلديثة واملتمثلة يف الفيديو لغرض تطوير 

دامها بفاعلية لكوÀا مهارة التسلسل، اليت تعترب سالح ذو حدين للمدافعني ولذا يتطلب استخ

  تتطلب اهلدوء، الرزانة والرتكيز.

  عرض وحتليل نتائج اختبار الدفاع من املواقف الثابتة: -14-7

حملسوبة واجلدولية يف اختبار الدفاع من املواقف الثابتة 12اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  يةاحلر 

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  4.04  2.04  1.32  4.20  2.20  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  3.97  0.92  0.99  0.80  1.90  الفاشلة

 Tومها أكرب من  3.97أما الفاشلة فبلغت  4.04احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tأن قيمة 

وهذا يعين أن الفرق بني  9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22ة بـاجلدولية املقدر 

االختبارين القبلي والبعدي هو فرق معنوي ودال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. ونفسر 
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هذا بتأكيد الباحث على أمهية الدفاع من املواقع الثانية، يف برcجمه التدرييب Cستخدام الوسائط 

  لغرض حتصني اجلانب الدفاعي للفريق.املتعددة 

عرض وحتليل متوسط املعدل الكلي لألخطاء الدفاعية املرتكبة واألهداف اليت  -14-8

  :تلقاها الفريق
) يوضح نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة وعدد األهداف اليت تلقاها الفريق يف 13اجلدول رقم (

  االختبارين (القبلي والبعدي)،

  دل الكلينسبة متوسط املع

  لألخطاء الدفاعية املرتكبة
  

  عدد األهداف اليت تلقاها الفريق

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

%56  %21  07  02  

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة متوسط املعدل الكلي 

يف ، أما %56مبارYت (االختبارات القبلية) قد بلغت  3لألخطاء الدفاعية املرتكبة يف 

)، أي مبتوسط معدل %21االختبارات البعدية فقد بلغت نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة (

) بني االختبارين، فريى الباحث أن نسبة التحسن هذه يف تقليص األخطاء %35التحسن بلغ (

توضح تطور مستوى الالعبني يف اجلوانب الدفاعية، ويرجع الباحث ذلك إىل الربcمج التدرييب 

ح بتوظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتليل املبارYت، وèكيد الباحث واهتمامه يف املقرت 

التشخيص العلمي لنقاط الضعف يف اجلانب اخلططي الدفاعي، والعمل من خالل هذا الربcمج 

على تقليل هذه األخطاء Cستخدام الوسائط املتعددة (الفيديو والكمبيوتر) اليت ساعدت على 

نضج التكتيكي للخطط واملواقف الدفاعية (الفردية واجلماعية)، وتطوير اجلانب اخلططي حتقيق ال

  الدفاعي للفريق بعد جعل العملية التدريبية النظرية منها تطبيقية.

  

  االستنتاجات: -15

مما سبق عرضه يف حدود املنهج املستخدم، والربcمج املقرتح، والعينة اليت طبقت عليها      

  كن التوصل إىل االستنتاجات التالية:الدراسة أم
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من خالل املقابالت الشخصية وخربة الباحث امليدانية مع عدة فرق ومدربني، توصل إىل  - 1

أن معظم املدربني مييلون وبدرجة كبرية إىل أن يبىن الربcمج التدرييب لفريقه معتمدا على اخلطط 

الدرجة ميكن القول معها Çن حمتوى  اهلجومية بدرجة تزيد بنسب عالية عن اخلطط الدفاعية،

من احملتوى التدرييب الكلي،  %10اخلطة الدفاعية يف الربcمج التدرييب ال تكاد تصل إىل نسبة 

  وهذا يف حد ذاته إمهال لنصف احلقيقة يف كرة القدم.

من خالل نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة Cملدربني حول اخلطط الدفاعية بلغت نسبة  - 2

وهي نسبة توضح كفاءة املدربني ومؤهالµم العلمية  %،72وسط معدل اإلجاCت الصحيحة مت

واملعرفية حول اجلوانب املهارية واخلططية وخاصة الدفاعية، ولكن نتائج هذه االختبارات مناقضة 

متاما مع ما نشاهده أثناء املبارYت من أخطاء الالعبني واألخطاء الدفاعية املتكررة، فريجع 

باحث ذلك إىل عدم قدرة هؤالء املدربني على توظيف مؤهالµم املعرفية ميدانيا، وهذا ما يثمن ال

مشكلة الباحث يف نقص استخدام الطرق والوسائل العلمية احلديثة يف تدريب كرة القدم،  

  كاستخدام الوسائل السمعية والبصرية للتحليل العلمي الفين للمبارYت يف هذا النشاط.

نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة Cلالعبني حول اخلطط الدفاعية، بلغت نسبة  من خالل - 3

، وهي نسبة توضح املستوى املعريف املتوسط لالعبني %47متوسط معدل اإلجاCت الصحيحة 

أي يوجد نقص من جانب اإلعداد الذهين للخطط الدفاعية لدى أغلبية الالعبني، ويرجع 

اضح يف أساليب والطرق العلمية احلديثة، كاستخدام الوسائل الباحث ذلك إىل اإلمهال الو 

السمعية البصرية يف حتليل املبارYت اليت تساعد يف تطوير التفكري اخلططي والنضج التكتيكي 

  الدفاعي لالعبني.

Cلنسبة الختبارات الدراسة األساسية، واملتمثلة يف االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط  - 4

فهناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية، واالختبارات البعدية  الدفاعية،

لعينة البحث وهي لصاحل االختبارات البعدية، وهذه الزYدة املعنوية يف مجيع االختبارات سواء يف 

، ممّا يدعم 0,05ومستوى الداللة  09احملاوالت الناجحة أو الفاشلة كانت عند درجة احلرية 

Cلقول أن الربcمج التدرييب Cستخدام الوسائط املتعددة (الوسائل السمعية البصرية، والكمبيوتر) 
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كتكنولوجيا للتحليل العلمي الفين ملباراة كرة القدم، كان له أثر إجيايب يف حتسني وتطوير مهارات 

  الالعب الدفاعية.

وعدد األهداف اليت تلقاها الفريق، Cلنسبة للمقارنة بني نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة  - 5

عند حتليلنا للمبارYت البعدية كانت أقل بكثري مقارنة مع نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة وعدد 

األهداف املسجلة من املنافس عند حتليل املبارYت القبلية، وهذا بعد تنفيذ الربcمج التدرييب 

  Cلوسائط املتعددة.

  مناقشة فرضيات البحث: -16

على ضوء االستنتاجات املتحصل عليها من خالل عرض ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات 

  البحث وكانت كالتايل:

  أوال:  مناقشة الفرضية األوىل

واليت يفرتض فيها الباحث أن "استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، يساعد على      

  عب الدفاعية".حتديد نقاط القوة والضعف يف تطوير خطط الل

قد أثبتت النتائج صحة هذه الفرضية، فمن خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج الكشف عن      

نسب احملاوالت الناجحة والفاشلة يف مجيع االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط الدفاعية، 

دي) وهو لصاحل أنه قد مت وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارين (القبلي والبع

) ويرجع 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6االختبار البعدي، كما هي موضحة يف اجلداول رقم  (

الباحث ذلك إىل أمهية استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، اليت تساعد على التشخيص 

العلمي لنقاط القوة والضعف للتكتيك الدفاعي وتطوير خطط الالعب الدفاعية حيث يذكر 

) أن التفكري اخلططي يتأثر Cلذكاء عند العيب كرة  240، ص 2008صور بلكحل: (من

) اليت تثبت وجود ارتباط طردي بني 2006القدم، كما توضحه دراسة (طه حممود إمساعيل: 

التفكري اخلططي واستخدام الوسائط املتعددة، حيث أن هذه الوسائط تعترب كتدرب عقلي 

) أن الوسيط املتعدد من 1991العبني، وتذكر (نبيلة عباس: يساعد على تطوير آليات عمل ال

) أن التعلم يعتمد 1986العوامل اليت تؤثر شكال إجيابيا على املتعلم، كما يؤكده (أمحد اللقاي: 

على مدى مالئمة الوسائل التكنولوجية املتاحة يف عملية إيصال املعلومة بني املعلم واملتعلم، 
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لفرضية األوىل للبحث حتققت وهذا ما يتفق ونتائج الدراسات وعليه يستخلص الباحث أن ا

  املشا½ة.

  ¨نيا: مناقشة الفرضية الثانية

واليت افرتض فيها الباحث أن "الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط املتعددة يف حتليل      

  القدم".املبارYت يؤثر إجيابيا على تطوير التفكري اخلططي الدفاعي لالعيب كرة 

من خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج حتليل االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط      

الدفاعية لعينة البحث، يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبار القبلي والبعدي لصاحل 

، 10، 9، 8، 7، 6االختبار البعدي بعد التجربة، ونالحظ هذا من خالل اجلداول رقم (

) اليت توضح الداللة اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج االختبارات 12، 11

القبلية والبعدية بوجود فروق معنوية لصاحل االختبار البعدي ويف مجيع االختبارات، وهذا راجع 

إىل اهتمام وتركيز الباحث يف الربcمج املقرتح على تطوير مهارة الضغط الفردي، ومهارة رقابة 

لرجل، ومهارة املهامجة وتشتيت الكرة Cستخدام األجهزة السمعية البصرية يف حتليل هذه  رجل

املهارات، لغرض القضاء على نقاط الضعف اليت تتميز ½ا وتسهيل تطبيقها ميدانيا، وهذا للحد 

، 6من خطورة املهامجني، وCلتايل حتصني اجلانب الدفاعي للفريق الحظ نتائج اجلدول رقم (

هذا ما يتفق مع نتائج الدراسة املشا½ة (منصور بلكحل) أنه يوجد ارتباط طردي بني  )،8،9

التفكري اخلططي ومستوى فاعلية األداء املهاري، وتؤكده دراسة علي حممد عبد اÁيد يف وجود 

  ارتباط إجيازي بني التفكري اهلجومي وأدائه املهاري.

) اليت توضح الداللة 11، 10، 7رقم (كما نالحظ أيضا من خالل نتائج اجلداول       

اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث، 

وهذا الفرق املعنوي لصاحل االختبار البعدي هو أن الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط 

ة حديثة للتحليل العلمي الفين ملباراة كرة املتعددة من الفيديو والكمبيوتر كوسائل تكنولوجي

القدم، كان له أثر إجيايب يف حتسني وتطوير املهارات الدفاعية الفردية واجلماعية لالعبني، من 

رقابة املنطقة واختيار املوقع املناسب ومهارة مصيدة التسلل بعد التجربة، Cعتبارمها مهارات 

هارية مهمة وفعالة لتنفيذ اجلانب الدفاعي بشكل أساسية لتكوين دفاع قوي متماسك ووسائل م
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إجيايب وتساعد يف حتقيق النضج التكتيكي، وهذا ما تؤكده الدراسة النظرية هلذا البحث كما جاء 

) أن الدفاع اجليد هو عملية اختيار الالعب للمكان 180، ص 1994به مفيت إبراهيم: 

 يتأتى له ذلك إال من خالل قراءة اللعب واملوقع والتوقيت املناسب لقطع واستخالص الكرة وال

  والتمركز بذكاء وحسن قراءة اللعب.

والتحليل اإلحصائي أيضا يوضح األثر اإلجيايب للربcمج املقرتح، والذي استخدم فيه      

الباحث الطريقة التحليلية احلديثة واملتمثلة يف الفيديو، اليت أدت إىل تطوير مهارة مصيدة التسلل 

رب كسالح ذو حدين للمدافعني واستخدام هذه املهارة بطريقة سلبية تؤدي إىل ضعف اليت تعت

) نالحظ أن العينة حققت تطورا 11الفريق يف اجلانب الدفاعي، فمن خالل نتائج اجلدول رقم (

  إجيابيا يف هذه املهارة بعد التجربة.

ام الوسائط املتعددة يف مما سبق يستخلص الباحث أن الربcمج التدرييب املقرتح Cستخد     

حتليل املبارYت، كان له أثر إجيايب يف تطوير وسائل تنفيذ اخلطط واملهارات الدفاعية لالعبني، 

وعليه نقول أن الفرضية الثانية للبحث حتققت وهذا ما يتفق والفصول النظرية ونتائج الدراسات 

  املشا½ة.

  ¨لثا: مناقشة الفرضية الثالثة

فيها الباحث كالتايل: "دراسة حاالت اللعب اهلجومية الثابتة للمنافس  واليت افرتض     

واحتماالµا الدفاعية تساعد على ارتكاب أقل أخطاء دفاعية ممكنة خالل املبارYت واحلد من 

  تلقي األهداف".

أفرزت املعاجلة اإلحصائية على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبار القبلي      

لبعدي لعينة البحث لصاحل االختبار البعدي، يف اختبار مهارة الدفاع من املواقف الثابتة كما وا

)، ونفسر هذا بتأكيد الباحث يف برcجمه املقرتح على ضرورة 12هي موضحة يف اجلدول رقم (

Àت الثابتة املباشرة أو الغري املباشرة، لكوCلضرC ا تطوير اجلانب الدفاعي أثناء قيام اخلصم

من األهداف اليت  %40أصبحت عن طريقها حترز أهداف وتؤكد اإلحصائيات أنه أكثر من 

سجلت يف البطوالت الدولية والعاملية كانت من مواقف هجومية àبتة، وهذا ما يؤكد على أمهية 
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، ص 1994مهارة الدفاع من املواقف الثابتة ومدى èثريها على نتائج املبارYت. (مفيت إبراهيم: 

293(  

)، تطور مستوى الالعبني يف اخلطط الدفاعية، 13كما نالحظ من خالل اجلدول رقم (      

وهذا بتقليص نسبة معدل متوسط األخطاء الدفاعية املرتكبة بني االختبارين (القبلي والبعدي) 

، فريى الباحث أن نسبة التحسن يف تقليص األخطاء الدفاعية املرتكبة %21إىل  %56من 

نتائج التحصيل اإلحصائي لالختبارات السابقة الذكر. كما يوضح اجلدول أيضا أن تتطابق مع 

 3أهداف) يف حني تلقى يف  7مبارYت القبلية ( 03عدد األهداف اليت تلقاها الفريق يف 

) فقط وهي نسبة حتسن كبرية يف تلقي األهداف، فريجع الباحث 02مبارYت البعدية هدفني (

ييب املقرتح بتوظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتليل مبارYت كرة ذلك إىل الربcمج التدر 

الكمبيوتر) ساعد على تطوير اجلانب اخلططي  –القدم Cستخدام الوسائط املتعددة (الفيديو 

الدفاعي (الفردي، اجلماعي) للفريق، ويف حتقيق النضج التكتيكي الدفاعي الذي ساعد على 

ي الذي جتلى يف ارتكاب أقل األخطاء، واحلد من تلقي األهداف تطوير مستوى اللعب الدفاع

  بعد تطبيق الربcمج.

وعليه نقول أن الفرضية الثالثة للبحث قد حتققت وهذا ما يتفق والدراسات املشا½ة      

  والفصول النظرية.

مما سبق يستخلص الباحث أن تطور وحتسني نتائج كرة القدم مرهون Cلطرق التعليمية      

والتدريبية احلديثة، كالوسائل التكنولوجيا اليت تلعب دورا أساسيا يف توفري مصادر التعليم 

والتدريب املتعددة، حبيث ال يكون املدرب هو املصدر الوحيد للعملية التدريبية، وإمنا تشرتك 

وسائط املتعددة اليت تعتمد على الكمبيوتر، الذي يعترب أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوجيا ال

التعليم والتدريب احلديثة، حيث يستطيع الالعب التفاعل معها، حيث متده Cلتغذية الراجعة 

الفورية، كما أÀا تشد انتباهه من خالل استخدام بعض املثريات الصوتية والبصرية اليت تتفق مع 

ستجابة الالعب ألهداف وخطط املدرب، وكذلك يعمل الكمبيوتر على تصحيح أخطاء ا

الالعبني كال على حده، ويسهم يف تسهيل وتبسيط خطط التدريب واختصار الوقت وجعل 
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العملية التدريبية النظرية منها تطبيقية، مما يساعد على االرتقاء Cلعملية التدريبية مقارنة مع 

  األخرى املعتمدة . الربامج التدريبية 

ويتفق الباحث أن هذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائج األحباث والدراسات السابقة      

  اليت èكيد حقائق هامة وهي كالتايل.

التغذية الراجعة عن طريق الوسائل السمعية البصرية (الفيديو)، تسهل على اكتساب املهارات  - 

Cإلضافة لكوÀا وسيلة مكملة لطرق التدريب (مفيت إبراهيم: األساسية للمبتدئني يف كرة القدم 

  ).23، ص 2001

Cإلضافة إىل دراسة أخرى أكدت أن استخدام الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) أثناء تعلم  - 

السباحة احلرة، ساعدت على تطوير مستوى السباحني بشكل ملفت االنتباه وذلك Cلقضاء 

ني والرجلني، واليت أدت إىل تطوير األداء املهاري للسباحني (صبان على أخطاء حركات الذراع

  ).1996حممد: 

  االقرتاحات: -17

  يف حدود اإلجراءات املستخدمة والنتائج اليت مت التوصل إليها يوصي الباحث مبا يلي:     

ل يوصي الباحث بتعميم استخدام برامج الوسائط املتعددة (الفيديو والكمبيوتر)، لتحلي - 1

  املبارYت على الفئات الصغرى.

كما يوصي الباحث úجراء دراسات أخرى بربcمج الوسائط املتعددة، لتطوير طرق التدريب   - 2

  على خطط اللعب األخرى (اهلجومية، التكتيكية ...إخل).

  إجراء نفس الدراسة حتت ظروف زمنية أطول من اليت أجريت فيها الدراسة الراهنة. - 3

باحث خدمة لرفع مستوى هذه الرYضة، ومواكبة للتطور العلمي يف تدريب  كما يوصي ال  - 4

  كرة القدم úجراء دراسات ختص ما يلي:      

  * التحليل العلمي الفين ÁرYت الّلعب أثناء املباراة (أو بني شوطيها) Cلوسائل التكنولوجية.

  هته فنيا. * التحليل العلمي الفين للفريق املنافس مسبقا لوضع طرق ملواج



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

73 

كما يوصي الباحث اهتمام املسؤولني عن هذه الرYضة بتزويد الفرق الرYضية على كافة   - 5

املستوYت بوسائل التدريب احلديثة، ومن أمهها الفيديو والكمبيوتر وجهاز الرسم على احلائط 

  نظرا ألمهيتها الشديدة لالرتقاء مبستوى هذه الرYضة.

ة إقامة تربصات خاصة Cملدربني، للتعود على كيفية التحليل كما نوصي املسؤولني ضرور   - 6

  والتخطيط للمبارYت Cلوسائل التكنولوجية.

إجراء املزيد من الدراسات من نفس التخصص على النشاطات األخرى (كرة اليد، السلة،  - 7

  الطائرة...إخل).

واملعاهد، Cإلضافة يوصي الباحث فتح فروع متخصصة يف الوسائط املتعددة يف اجلامعات  - 8

  إىل ختصيص قاعات عرض هلذا اÁال.
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